
Wedstrijdreglement Hubo Badminton Jeugdtoernooi 

Zondag 12 maart 2023 te Castricum 
 

Specifieke bepalingen: 

1. De recreanten- en competitiespelers zullen in categorieën ingedeeld   worden. Hierbij is 

de jeugdindeling volgens NBB leidend. De leeftijdsgrens is van 10 tot 17 jaar (U17). 

2. De recreantenjeugd kan zich individueel inschrijven. De aanmeldingen worden gemengd 

op basis van speelsterkte en ervaring. Ieder partij zal van partner worden gewisseld. 

Punten worden individueel verzameld.  

3. De competitiejeugd zal mix of dubbel spelen met een vaste partner. De inschrijving voor 

het dubbelspel is pas geldig als van beide partners de inschrijving is ontvangen. Hierbij is 

de hoogste leeftijdscategorie van de partner bepalend voor de categorie waarin moet 

worden gespeeld. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat mixen en 

dubbels in één poule spelen en dat het speelschema van de recreanten wordt toegepast. 

4. TIJDENS de wedstrijden is NIET TOEGESTAAN.  

5. HET INSCHRIJFGELD DIENT VOORAF OVERGEMAAKT TE ZIJN OP DE REKENING VAN BCC. 

Betaling dient te geschieden vóór 5 maart 2023. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Overmaken van het inschrijfgeld kan naar rekeningnummer: NL34RABO0117231509, 

t.n.v. B.C. Castricum, onder vermelding van Hubo toernooi 2023 + Voor- en achternaam. 

6. Speeltijden van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen dient zich te melden vanaf 9.30.  

7. Speellocatie: Sportcentrum “De Bloemen”, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum.  

8. De partijen worden op tijd gespeeld. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de 

speelduur bepaald.  

9. Inschrijving sluit op 25 februari 2023 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is 

bereikt, waarbij de volgorde van ontvangst in de inschrijvingen bepalend is. 

10. Deelnemers ontvangen vóór 5 maart 2023 per email een deelnamebevestiging. Kijk op 

de website: www.bccastricum.nl voor meer informatie. 

11. Het is verboden tijdens de partij sportkleding te dragen die kennelijk hinderlijk is voor de 

tegenstander (e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdleiding). 

12. De toernooi-organisatie, noch de vereniging, noch Sportcentrum “De Bloemen” zijn op 

enigerlei wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of het verloren gaan c.q. beschadigen 

van eigendommen. 

13. In alle niet in deze bepalingen genoemde gevallen beslist de toernooi-organisatie. 
 

http://www.bccastricum.nl/

